
com muito humor e alegria. Jean contou uma 
história e criou, com as crianças, a sonoplas-
tia. O resultado foi muita animação e farta 
gargalhada! Também fomos ao Jardim Botâ-
nico observar o cactário e o cacaueiro. Para 
nossa surpresa, tivemos a oportunidade de 
abrir e experimentar o cacau. Hum, que del í-
cia de fruta!  

A diversidade de tamanhos e formas dos 
cactos chamou a atenção de todos. 

VIRANDO BICHO 
Na aula de Expressão Corporal a Turma 

da Pimenta "passeou" pela Mata Atlântica e 
conheceu um pouco da sua fauna. Roberta 
colocou um CD com sons da floresta e, dei-
tadas no chão do Salão, as crianças inicia-
ram uma viagem rumo à mata. Conforme 
encontravam bichos como a preguiça, a gar-
ça branca, o jacaré de papo amarelo, o tuca-
no e o tamanduá bandeira, iam se transfor-
mando e experimentando os movimentos de 
cada um desses animais. Foi uma experiên-
cia muito divertida e gostosa da qual as cri-
anças participaram com muito envolvimento!  

O passeio à Fazenda Nassau foi remarca-
do para o dia 14 de outubro. Na próxima 
quarta- feira iremos conhecer o Parque da 
Catacumba e faremos o plantio de árvores. 
O lanche será coletivo. 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
Rua Marques, 19                                   

VERÃO COM CHUVEIRÃO! 
Com a volta dos dias quentes e ensolara-

dos, gostaríamos de pedir aos pais que man-
tenham uma muda de roupa e uma toalha de 
rosto na mochila para que possamos apro-
v eitar o banho de chuveirão! 

DA SALSA PARA O BLUES 
As crianças da Turma da Onça fizeram 

suas interpretações artísticas do nosso 
"passeio" à Cuba utilizando sucatas. Esses 
trabalhos estão expostos na sala de artes 
verde. Na próxima semana embarcaremos 
no universo do Blues. Apresentaremos um 
pouco do Blues de raiz, com Robert John-
son, e depois ampliaremos o repertório com 
B. B King e outros. 

PASSEIO DA ESTRELA 
Nas conversas sobre a Patagônia, as cri-

anças ficaram muito curiosas sobre a exis-
tência de dinossauros há 88 milhões de a-
nos. Vamos aproveitar esse momento para 
visitar o Museu Nacional, na Quinta da Boa 

Vista, para vermos réplicas de fósseis que 
pertencem a um novo grupo de dinossauros 
achados, exclusivamente, na Patagônia. A 
notícia recente, publicada nos jornais, mobili-
zou nossas crianças que adoraram sentir 
suas próprias vértebras, comparando-as 
com as desse réptil pré-histórico. O passeio 
será na próxima quinta-feira.  

JARDIM BOTÂNICO MEXICANO 
A Turma da Neve foi ao Jardim Botânico. 

Vimos um monte de cactos muito bonitos. 
Um deles parecia ser do deserto do México, 
o outro tinha umas folhas bem diferentes. 
Tiramos fotos no berçário de cactos, que era 
uma estufa. Vimos, também, um lagarto em 
cima de uma pedra e subimos numa casinha 
de grama, que era muito fôfa, para ver um 
lago. Havia um relógio que funcionava com o 
sol. Depois, encontramos outro lagarto verde 
com um rabo gigante e fomos procurar um 
pé de cacau. Nós achamos apenas um ca-
cau verde na árvore inteira. No final, fizemos 
um delicioso piquenique e fomos brincar no 
parquinho. Foi muito impressionante e legal! 

Texto coletivo 

OCEANO COMEMORA! 
A semana da Turma do Oceano começou 
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ços do polvo se chamam tentáculos. Nós 
fizemos escultura de massinha, fizemos de-
senhos para ele e tiramos fotos. Achamos a 
visita muito legal! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29                

FESTAS  PEDAGÓGICAS DAS F1 
Depois de tanto empenho nos ensaios e 

finalizações dos trabalhos de artes, organi-
zação dos cenários e escolha de figurinos, 
as Turma do Mundo e da Amizade estão 
preparadas para compartilhar esse trabalho.  

Na próxima terça-feira, estaremos espe-
rando os pais da Turma do Mundo às 8h e 
da Amizade às 16h. As crianças produziram 
a peça "Ana, Guto e o Gato dançarino". O 
tempo de duração é de mais ou menos uma 
hora. Além dos figurinos, devem trazer o ma-
terial de uso diário e o lanche.  

NO CONSULADO 
"Nós, da F2T, fomos ao Consulado do 

Peru. O representante do consulado mostrou 
um vídeo sobre o país, o mapa, objetos típi-
cos da região e a foto do presidente Alan 
Garcia Perez. Ele nos mostrou a bandeira do 
Peru e contou o que significa cada símbolo 
dela. Também falou sobre os alimentos de lá 
e disse que tem tantos pratos diferentes que 
dá para comer durante um ano ou mais sem 
repeti-los. 

No final, eles deram Coca-cola para a 
gente beber e contaram uma lenda sobre um 
Deus e o seu amor por uma princesa. Nós 
adoramos conhecer o consulado e aprender 
tantas coisas interessantes." 

Texto coletivo F2T 

O QUE É UM PEIXE? 
"Ele tem rabo e é uma coisa lisa" 

João Manuel 
"Ele tem listras e vive no mar" 

Clara 
"O peixe vai lá no fundo" 

Marcelo 
"O peixe faz tchibum!" 

Pedro Henrique 
Interessadas e curiosas, as crianças da 

Turma da Minhoca têm compartilhado, com 
o grupo, o que sabem sobre os animais ma-
rinhos. Nesta semana observaram uma sar-
dinha de verdade. Sentiram a textura da sua 
pele e constataram que ela é "prateada e 
pequenininha", assim como na música de 
Ana Moura, que costumam escutar e de que 
tanto gostam! 

Na próxima terça-feira iremos à praia da 
Urca para encontrar com um biólogo que irá 
mergulhar para buscar alguns exemplares 
da fauna marinha para observarmos. As cri-
anças devem vir com a camiseta do unifor-
me, sandálias e trazer uma canga. Também 
é importante passar protetor solar antes de 
saírem de casa. O ônibus sairá às 8:30 em 
ponto. Sejam pontuais. Precisamos conver-
sar e preparar as crianças antes da saída. 

VISITA NA TURMA DA BEIJOCA 
Recebemos a visita de Renato, biólogo e 

amigo da Suzana, professora da Turma do 
Oceano. Mas quem vai contar esse encontro 
são as crianças: 

"O Renato veio aqui na escola contar coi-
sas sobre o mar. Ele mostrou, lá na televisão 
do salão, tubarão, golfinho, água-viva, caran-
guejo, peixe, polvo e ouriço-do-mar. Os bra-

FESTAS  PEDAGÓGICAS DAS F2 
Na próxima sexta-feira, as turmas apre-

sentarão uma peça teatral, uma exposição 
de artes e as pesquisas sobre o Peru, produ-
zidas durante o projeto. Estão todos muito 
envolvidos e animados para receberem os 
pais. A F2M os espera às 8h e a F2T às 16h. 
Não deixem de prestigiá-los. 

A PRIMEIRA FEIRA MODERNA 
"A minha primeira participação na Feira 

Moderna foi muito legal! Tive a sensação de 
que estava ficando grande porque a F1 e a 
F2 não participam desse evento. Todo o tra-
balho que tivemos para arrumar a Feira va-
leu a pena, e muito! Eu adorei fazer a ma-
quete da caatinga e as xilogravuras..." 

Cecilia F3T 
"Nós participamos, pela primeira vez, da 

Feira Moderna. Por isso a gente se esforçou 
o máximo possível. Nós estudamos a caatin-
ga e o cerrado e ficamos muito bons nesse 
biomas. Antes da Feira, fizemos uma Feira 
Moderna interna e aprendemos várias coisas 
sobre a Amazônia, Floresta Boreal, Floresta 
Tropical e outros. 

Por isso, todo mundo saiu da escola bem 
mais esperto..." 

Francisco F3T 

GRANDE FEIRA 
Depoimentos das crianças F3MA 

 

"A sala estava cheia de coisas bonitas. O 
empenho do grupo estava ótimo. Os pais 
gostaram muito, só não gostaram da hora de 
ir embora." 

Flavio G. 
"A estética da nossa sala estava ótima, 

Turma da Minhoca e as sardinhas  Visita do biólogo Renato à Turma da Beijoca  



nossa seringueira atraiu muitos clientes." 
Pedro Inácio 

"Todos estavam muito animados com o 
projeto e a produção para a Feira. Foi um dia 
legal para valer! 

Sofia 
"É muito bom saber que você fez todas as 

coisas da Feira, me senti muito feliz" 
Maria Giulia  

FEIRA MODERNA 
Ensinamos, explicamos, mostramos e, 

principalmente, aprendemos – esse foi o es-
pírito de nossa Feira Moderna! Se alguém 
pensava que já sabia tudo, logo sentava ao 
nosso lado e aprendia mais um pouco; se 
alguém pensava que não sabia nada, logo 
arrumávamos algo para encher sua cabeça 
de idéias e questões, sempre respondidas. 
Com nossas explicações conseguiram mon-
tar exemplos e criar respostas criativas para 
os jogos. 

Neste ano, o esquema foi bem feito, por-
que não precisamos sair dos estandes para 
ver as exposições de outras turmas, porque 
já tínhamos visto durante o dia do ensaio. 
Que pena, terminou! Mas a Feira foi diverti-
da, animada e muito educativa!  

Marilia (F5M) 
Desta vez falamos muito de Charles Dar-

win e de um bioma: a Mata Atlântica. De 
Darwin, falamos de sua biografia, sua via-
gem no Beagle, e quando chegou em Galá-

uma planta com o álcool. O álcool ficou ver-
dinho! 

Joana (F4M) 

NOVOS RUMOS DA F3MB 
Depois da Feira Moderna, onde as crian-

ças puderam apresentar um pouco do que 
aprenderam nos últimos meses, vamos dar 
um giro pela America Latina, principalmente 
pelo país e ritmo que dançaremos na festa 
de encerramento, o londó peruano. Materiais 
sobre o assunto serão muito bem-vindos. 

Vejam um depoimento da turma sobre a 
Feira Moderna.  

"A feira moderna foi bem legal. Cada tur-
ma explicou um assunto e um bioma diferen-
te. Foi a primeira feira moderna da F3MB. 
Havia vários jogos e cartazes sobre a taiga, 
a tundra etc. Dentro da sala, colocamos vá-
rias árvores de natal. E todos os pais e crian-
ças ficaram satisfeitos! 

Danilo, Tiago, João Antonio e Gabriel  

HISTÓRIAS  SERTANEJAS DA F3T 
No meio de tantos estudos, descobertas e 

apredizados, as crianças da F3T recolheram, 
num livro, suas histórias, que foram inspira-
das pelas letras das músicas "Segue o Se-
co", de Carlinhos Brown, "Último Pau de Ara-
ra", de Palmeira Guimarães e Rosie Caval-
canti, "Lamento Sertanejo" e "Procissão", de 
Gilberto Gil. 

pagos; nos aprofundamos nessa parte e 
também na Teoria da Evolução. Da Mata 
Atlântica falamos do geral, dividindo em blo-
cos: história, características, localização, 
problemas ambientais etc. 

Alice (F5M) 
Fizemos, também, as nossas árvores ge-

nealógicas inspiradas em espécies nativas 
da Mata Atlântica: coqueiros, palmeiras, ipês 
roxos, rosa, branco, pau d'arco, catuaba etc. 
As árvores estavam maravilhosas!  

Giovanna (F5M 
Eu gostei de cuidar do jogo de trilha que 

desafiava os visitantes com perguntas sobre 
o bioma dos desertos da América. Adorei 
visitar os outros grupos da minha turma, 
principalmente o grupo da Floresta Tempera-
da, que era o mais bacana. 

Hugo (F4M) 
Eu já sabia que existia o cerrado, mas 

não conhecia as características do cerrado, 
cerradão e campos limpos, que apresentam 
vegetações diferentes, com gramas e árvo-
res. 

João Victor Bandeira (F4M) 
Eu, na verdade, nem sabia o que era bio-

ma! Nem cerrado, nem caatinga ou floresta 
temperada. Aprendi tudo nas aulas e na Fei-
ra Moderna!  

Maria Eduarda (F4M) 
Eu aprendi o que é clorofila e sua impor-

tância para os vegetais. Adorei a experiência 
que fizemos em sala de extrair a clorofila de 



05  CAROLINA GALVÃO MAIA               TAT 
06  SUZANA LINHARES LIUZZI           PROF 
07  ANTONIO NERY ABRANTES            TBT 
08  BERNARDO TONINI O TELLES       F4TB 
08  TOM RAITZIK ZONENSCHEIN         F4TB 
08  MARIA JACOBINA CAMPOS GELLI    F1T 
 

Aniversários 
de 5 a 11/11 

Ela irá para a casa de cada criança, num 
rodízio, permitindo a todas as famílias uma 
cuidadosa apreciação. Divirtam-se ! 

HISTÓRIAS DA PRETA 
As turmas F4M e F4TA já começaram a 

receber o livro “Histórias da Preta”, de Heloi-
sa Pires Lima, Companhia das Letrinhas. 
Pretendemos começar a leitura logo depois 
do feriado.  

MÁSCARAS AFRICANAS 
A F4TA fez muitas descobertas sobre a 

cultura dos povos africanos. Começamos a 
leitura de "Histórias da Preta" e conhecemos 
mais a personagem que falará sobre a cultu-
ra afro e a vida dos negros hoje no continen-
te. As crianças se envolveram bastante na 
narrativa de Preta e participaram de uma 
aula sobre aspectos da cultura e sobre más-
caras africanas, com muitas informações e 
ilustrações que aproximaram todo grupo do 
seu novo objeto de estudo: a influência dos 
povos africanos no mosaico cultural do nos-
so continente. Descobriram que as másca-
ras, bem como outras manifestações artísti-
cas trazidas pelos africanos, estão muito li-
gadas às suas crenças. Muito atentas às 
informações, compartilharam suas impres-
sões e confeccionaram réplicas que serão 
expostas em breve. 

PRÓXIMOS PASSOS DA F4TB 
Como já noticiamos, nosso estudo sobre 

a Floresta Amazônica está a meio caminho. 
Portanto, o que pudemos apresentar na Fei-
ra Moderna pretendeu contar parte desse 
processo. Filme, documentário, livros, histó-
rias, passeio, etc ainda estão por vir. Para 
próxima quarta-feira, temos agendada uma 
visita à exposição "A presença do invisível", 

sobre os índios do Oiapo-
que, no Museu do Índio. 
Também adotamos a 
"Revista Ciência Hoje das 
Crianças - Especial Amazô-
nia" para enriquecer o nos-
so percurso. Atenção! Te-
mos percebido um esquec i-
mento maior do que o de 
costume de materiais e ta-
refas de casa. Estamos 
organizando uma tabela 
coletiva para o registro des-
sas faltas a fim de que as 
crianças tenham maior visi-
bilidade e consciência des-
se problema. Mas a ajuda 
das famílias é muito impor-

tante nesse sentido. 

F5T VAI A GRUMARI 
Na próxima quinta-feira, a F5T vai conhe-

cer um novo ecossistema, a restinga. O Mi-
rante de Gruairi, em Grumari, será o destino 
dessa turma que estuda a Floresta Subtropi-
cal. Esperamos fazer uma bela caminhada 
entre o verde e o oceano que se descortina 
do alto da trilha. É muito importante usarem 
repelente, filtro solar e virem de calça com-
prida leve e calçados fechados. Devem tra-
zer um lanche reforçado e bastante líquido, 
tudo fácil de carregar e com embalagens 
descartáveis. E torcer por um dia claro e en-
solarado.  

DE TODOS 
UM SONHO POSSÍVEL? 
Queridos amigos, a notícia é boa! 

Alguns pais, não só os da Sá Pereira mas 
também de diferentes escolas, estão sentin-
do falta de uma proposta de Ensino Funda-
mental até o nono ano, que contemple as 
necessidades do "universo contemporâneo". 
Uma das possibilidades cogitadas foi ajudar-
mos a Sá Pereira a dar continuidade ao seu 
trabalho, podendo ficar com as crianças e 
adolescentes até o final do Ensino Funda-
mental. Há muitas questões que condicio-
nam e envolvem essa idéia, mas há um âni-
mo danado de viabilizarmos o projeto.  

Gostaríamos, então, de marcar uma reu-
nião com os pais, professores, diretores e a 
quem mais interessar, para trocarmos idéias 
e desejos sobre o assunto. Portanto, espera-
mos vocês na própria escola, segunda-feira, 
dia 12 de novembro, às 20h. 

Beijos, Bia Lessa, mãe da Clara, F3MB 

STAPAFÚRDYO 
Arthur, da F3T, indica o Circo Roda Brasil, 

que apresenta o espetáculo "Stapafúrdyo", 
em cartaz até domingo na Concha Acústica 
de Niterói. É uma produção de Parlapatões e 
Pia Fraus com acrobacias, palhaços, bone-
cos gigantes e vôos radicais! 

CAMISA PERDIDA 
Pedro Kurtz, F3MA, perdeu uma camisa 

oficial do Flamengo, da Nike, tamanho 8. Se 
v ocê achar, por favor entregue na secretaria 
da escola. Atenção: o número da camisa é 
10 e ela está fazendo muita falta.  

Próximos Eventos 

Novembro 
06      Festas Peagógicas das F1 
09      Festas Pedagógicas das F2 
22      Reunião de Avaliação da E Infantil 
24-25  Passeio de Formatura de F5 
27      Reunião de Avaliação do E Fundamental 
 

Dezembro 
15      Festa de Encerramento 
17-18  Plantões 


